Verksamhetsblad

Medicinkliniken
Medicinkliniken har ansvar för den internmedicinska och infektionsinriktade verksamheten på
Capio S:t Görans sjukhus.
Medicinkliniken är sjukhusets största klinik och disponerade vid slutet av 2016 135 slutenvårdsplatser. Utöver sina
egna vårdplatser använder medicinkliniken även huvuddelen av platserna på akutvårdsavdelningen, som bemannas av akutkliniken. En betydande del av verksamheten
är förlagd till medicinakuten där läkarbemanningen under
de senaste åren successivt utökats, som en anpassning
till det ökade akutinflödet. Öppenvård bedrivs på tre mottagningar som även har dagvårdsplatser.
Från och med 1 januari 2017 kommer medicinkliniken att
delas upp på 3 kliniker:
• Medicinkliniken
• Akutmedicinkliniken
• Hjärtkliniken

•
•
•
•
•

Medicinsk verksamhet
Av medicinklinikens dryga 15 000 vårdtillfällen 2016 var
över 95 % resultatet av akuta inläggningar, de allra flesta
via akutmottagningen men en mindre del via direktkontakt
med vårdavdelning eller via mottagningskontakt.

Akutmedicinsektionen
Endoskopicentrum
Infektionssektionen
Internmedicinska sektionen
Kardiologisektionen

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
Vid medicinkliniken finns en tydlig organisation för kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor. Arbetet samordnas av
två kvalitetscontrollers som arbetar på uppdrag av klinikens ledningsgrupp. Samtliga enheter på kliniken har en
representant i den multiprofessionella patientsäkerhetsgrupp som sammankallas av kvalitetscontrollern en gång
i månaden. Målet med gruppens arbete är att uppnå en
ökad patientsäkerhet genom ett strukturerat arbetssätt
med patientsäkerhetsfrågor på kliniken. Representanterna
i patientsäkerhetsgruppen fungerar även som fallombud
på enheterna. Kvalitetscontrollern rapporterar om patientsäkerhetsgruppens arbete till klinikens ledningsgrupp.

Arbetet på vårdavdelningarna sker i vårdteam med undersköterska, sjuksköterska och läkare. Paramedicinska
enheten har fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer
samt dietister som också samverkar i teamen. Klinikens
medicinska sekreterare sköter verksamhetens journaladministration. Klinikens olika sektioner har specialistläkare inom samtliga flöden.
Verksamheten vid medicinkliniken är indelad i följande
sektioner:
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Några av patientsäkerhetsgruppens representanter är
utbildade i metodiken för händelseanalyser och deltar i
klinikens händelseanalyser. Representanternas uppdrag är
att via journalhandlingar och intervjuer utreda, analysera,
riskbedöma samt ge förbättringsförslag som kan minska
risken för negativa händelser i framtiden. I analysarbetet ingår att ta del av patientens/närståendes synpunkter
och erfarenheter. Klinikens ledningsgrupp fattar beslut om
vilka åtgärdsförslag som ska genomföras och inom vilken
tidsram det ska ske. Resultatet av analyserna återkopplas
sedan till verksamheten via ledningsgruppen och analysgrupperna, genom muntlig information på arbetsplatsträffar och via skriftlig information till klinikens alla medarbetare.
Patientsäkerhetsgruppen genomför även riskanalyser på
uppdrag av klinikens ledningsgrupp. Några av patientsäkerhetsgruppens medlemmar är utbildade i analysledning för riskanalyser, resterande representanter har fått
en grundläggande genomgång av metodiken. Syftet med
en riskanalys är att identifiera risker, göra bedömningar av
dem och utarbeta åtgärdsförslag som förebygger negativa
händelser och därigenom få möjlighet att kunna erbjuda
våra patienter en god medicinsk behandling med hög
patientsäkerhet. Kvalitetsarbetet på kliniken ingår i klinikens
flödesorienterade arbetssätt och ansvaret ligger hos cheferna.
Medicinkliniken deltar i många nationella kvalitetsregister
som redovisas under respektive sektion.

Personal

Totalt

Verksamhetschef

1

Bitr. verksamhetschef

1

Läkare/chef

6

Vårdenhetschef

8

Paramedicinsk chef

1

Överläkare

40

Bitr överläkare

15

Specialistläkare

21

Läkare ST

27

Sjuksköterska

216

Sjuksköterska röntgen

3

Undersköterska

121

Fysioterapeut

16

Arbetsterapeut

6

Kurator

6

Dietist

6

Biomed. analytiker

1

Fotvårdsspecialist

1

Medicinsk sekreterare

32

Administration - Stab

8

Totalt anställda

536

Personaldata baserat på anställda dec. 2016

Klinikens kvalitetsaktiviteter presenteras separat

Resultat
Sjukhusövergripande resultat och resultat i patientflöde
presenteras separat i andra delar av kvalitetsredovisningen.

Produktion och personaldata
Produktion

Utfall 2016

Utfall 2015

14 985

14 094

659

678

Slutenvård
Vårdtillfällen, akuta
Vårdtillfällen, elektiva

Kontaktpersoner
Öppenvård
Besök, akuta

24 416

23 904

Besök, elektiva

41 922

39 119

varav öppenvård

34 223

31 980

varav dagvård

7 699

7 139

DRG poäng

16 731

16 132

3,06

3,13

Medelvårdtid, dygn
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Lennart Wennerström, verksamhetschef,
E-post: lennart.wennerstrom@capiostgoran.se
Linda Frisk, kvalitetscontroller
E-post: linda.frisk@capiostgoran.se
Paula Frisk, kvalitetscontroller
E-post: paula.frisk@capiostgoran.se
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